
ABSTRAKT 

Cílem této rigorózní práce je zhodnotit vývoj dosavadní přeshraniční spolupráce v okresech 

Prachatice a Freyung-Grafenau po roce 1989. Upozornit na rostoucí úlohu Evropské unie 

obzvláště v tomto příhraničním regionu před a po vstupu do EU v zajištění regionálního 

rozvoje.  

V rámci stanoveného cíle práce byly zformulovány následující hypotézy. Nejvýznamnějšími 

aktéry příhraniční spolupráce jsou spíše instituce euroregionu a obce než aktivity spolků a 

zájmových skupin. Intenzita příhraniční spolupráce je územně diferencovaná. Větší města 

okresů sehrávají v regionálním rozvoji větší roli než okolní malé obce i díky vyšší angažovanosti 

a zainteresovanosti aktérů představitelů samosprávy v ostatních krajských, příhraničních i 

národních institucích i díky získaným finančním zdrojům EU. U malých obcí je příhraniční a 

euroregionální spolupráce i v regionálním rozvoji diskutována proklamativně na mnoha 

společných jednáních, prakticky však potenciál nebo jeho využití není. Obce a instituce 

euroregionu na německé straně dokáží daleko efektivněji usilovat o prostředky na příhraniční 

spolupráci a vlastní rozvoj než obce a další instituce na české straně. S tím souvisí i myšlenka, 

že regionální rozvoj a kontinuita příhraničních kontaktů vč. čerpání finančních prostředků 

z Evropské unie ovlivňuje odlišné fungování politického systému a odlišné politické složení 

představitelů samosprávy na obou stranách hranice. Navzdory tomu, že území je již několik let 

součástí Schengenského prostoru (od roku 2007), který napomáhá zvýšení kooperačních a 

integračních tendencí mezi obyvateli členských států je stále příhraničí, z pohledu jednotlivých 

územních celků, periferním územím. 

V teoretickém úvodu jsou uvedeny procesy změn přeshraniční spolupráce v rámci 

posttotalitní transformace, integrace a euroregionální spolupráce.  

Zjišťování a ověřování vývoje vztahů proběhlo na základě připraveného dotazníku 

položeného představitelům obcí, kterými jsou starostové, v modelových územích okresu 

Prachatice a v okresu Freyung-Grafenau. Některé z těchto výsledků byly následně 

porovnávány a konfrontovány s výsledky výzkumu pohraničí, který byl uskutečněn v roce 2004 

(Jeřábek, Dokoupil, Havlíček a kol.). Toto porovnání umožnilo srovnání vývoje v různých 

příhraničních regionech České republiky a upřesnění postupujících a navazujících dalších 

vývojových tendencí. Na základě dosažených výsledků, ale i vlastních zkušeností, byly popsány 

možné perspektivy rozvoje zvolené modelové oblasti. 



Na základě výzkumu můžeme konstatovat, že instituce euroregionu a jeho poslání je na 

české a německé straně v určitých segmentech odlišná. Její poslání je stejné, ale vytvořený 

úřad ve smyslu instituce se značně odlišuje. Na německé straně působí jako ucelený orgán, 

který je zastřešen jednatelem a obsahuje poradenské i konzultační centrum stejně jako 

administrátora mnohých projektů. Zastupitelstva obcí a představitelé euroregionu patří mezi 

významné aktéry příhraniční spolupráce a regionálního rozvoje. Obce jako nositelé spolupráce 

umí dlouhodobě využívat zkušeností našich sousedů při správě obcí při začleňování se do 

evropských struktur, při čerpání prostředků ze strukturálních fondů, ale i v dalších oblastech. 

Disparita čerpání finančních prostředků mezi většinou malých obcí a městy vyplývá především 

z nedostatku lidského potenciálu v neprospěch menších komun a tím souvisejících myšlenek 

a nápadů potřebných k realizaci projektových řízení. U větších obcí je větší potenciál lidských 

sil k administraci náročné agendy s projekty spojenými.  Dalším podpůrným faktorem je 

skutečnost, že větší obce mají většinou větší míru disponibilních finančních prostředků 

k předfinancování projektů. Zároveň i kofinancující podíl je menším problémem pro větší 

města než pro městečka či obce regionu, které si logicky většinově nemohou dovolit větší 

počet projektů. Tento trend je velmi podobný na obou stranách hranice. Na německé straně 

není výjimečný fakt, že spolky či jiní dobrovolníci velmi rádi a s entuziasmem stejně jako 

patriotismem k regionu či obci jim vlastní nasazují své síly i finanční prostředky pro prospěch 

různých místních aktivit. Tato skutečnost na české straně ve větších městech či obcích úplně 

vymizela, u menších obcí je spíše výjimečná. 


